
 
 
 

 نم ةثلاثلا ةلحرملل ضورعلا تابلط ميدقت 56إ وعدت ةيدوعسلا ةي+رعلا ةكلمملا

 ةددجتملا ةقاطلل GHطولا جمانCDلا
 

 .طاواجيم A 1,200@إ لصت ةيلامجإ ةعس7 ع5راشم 4 نم ةثلاثلا ةلحرملا نو$تت •

 .ةيدوعس ةكرش 28 اSTم ضورعلا ميدقتل ةكرش 49 ليKأت مت  •

 

 تابلط ،ةقاطلا ةرازو تردصأ :م2020 لOربأ 08 قفاوملا ـ1441V نابعش 15 ،ةيدوعسلا ةي+رعلا ةكلمملا ،ضاOرلا

 نع نالعإلا متqسو ،ةددجتملا ةقاطلل opطولا جمانklلا نم ةثلاثلا ةلحرملا نم )ب( ةئفلا ع5راشمل )RFP( ضورعلا ميدقت

اقحال ةثلاثلا ةلحرملا نم )أ( ةئفلا ع5راشمل ضورعلا تابلط ميدقت
ً

 .~@ا{|ا ل}ربأ رyش لالخ 

 

ةعزوم طاواجيم 1,200 ةيلامجإلا ا�Tعس غلبت ،ةيئوضورyكلا ةيسمشلا ةقاطلل ع5راشم ةع�رأ حرط متqس ثيح
ً

 ةع�رأ �Aع 

 :~@اتلا وحنلا �Aع ؛ةكلمملا نم ىطسولا ةقطنملا ~� ةفلتخم عقاوم

 .طاواجيم 80 ةردقب �Aيل عورشمو طاواجيم 120 ةردقب رساودلا يداو عورشم :)أ( ةئفلا ع5راشم •

  .طاواجيم 300 ةردقب دعس عورشمو طاواجيم 700 ةردقب سرلا عورشم :)ب( ةئفلا ع5راشم •

 

 ةرازو رمتس� ،ةكلمملا ~� تارامث�سالا نم د}زملا قلخو ن�يلودلا ن}روطملا بذجو ن�يل{�ا ن}روطملا عي��� راطإ ~�و

 جمانklلا نم ةيناثلا ةلحرملا ع5راشم ~� اyقيبطت مت �pلا ضورعلا ميدقت تابلطل ةعبتملا ةيجيتا�lسالا ذيفنت ~� ةقاطلا

 حمس�ل ةنورم l¢كأ ليKأت �lياعمب - ة�lغصلا ع5راشملا ا�Tحت جردنت �pلاو - )أ( ةئفلا عتمت�س ثيح ،ةددجتملا ةقاطلل opطولا

 - )ب( ةئفلا زك�lس اميف .اyحرط متي �pلا ع5راشملا �Aع ضورعلا ميدقت ~� ن�يسqئر ءاضعأ¤ ةكراشملاب ن�يل{�ا ن}روطملل

  .ةيجراª|ا تارامث�سالا بذ�| كلذو ن�يلودلا ن}روطملا باطقتسا �Aع - ة�lبكلا ع5راشملا ا�Tحت جردنت �pلاو

 

 ~� فشكلا مت ثيح .م2020 رياني 9 ~� ةثلاثلا ةلحرملا ع5راشمل )RFQ( ليKأتلا تابلط تردصأ دق ةقاطلا ةرازو نأ ركذُي

 .ةيدوعس ةكرش 28 كلذ ~� امب ،اyليKأت مت ةكرش 49 اSTم ،ليKأتلا تابلط نم 83 ھعومجم ام يقلت نع م2020 رياklف 6

 ءاضعأ" ةئف تحت وأ ن�ينف ءاضعأ وأ ن�}رادإ ءاضعأ¤ امإ ضورعلا ميدقت تابلط ةلحرم A@إ تا¤رشلا هذK لقت²تس ثيح

  .)أ( ةئفلا ع5راشم �Aع طقف قبطنت �pلاو "ن�يلحم ن�}رادإ

 

 تابلطل opمزلا راطإلا ةقاطلا ةرازو تددم دقف ،ة�lفلا هذK لالخ رفسلاو لامعألا عاطق �Aع ةضورفملا دويقلا ءوض ~�و

 تاعامتجالا دقع ليyس�لو ،كلذ A@إ ةفاضإلاب .رyشأ ةتس A@إ ةثلاثلا ةلحرملا نم ةع�رألا ع5راشملل ضورعلا ميدقت

 klع ن�لمت{�ا ضورعلا يمدقم تاح�lقم ميدقت متqس امك .ن}روطملا تارمتؤمل ةيضا�lفا تاعامتجا ةرازولا فيضتس�س

 �lبادتلا هذK ذيفنت مت دقو .ةرازولل ع7اتلا ةددجتملا ةقاطلل opطولا جمانklلل ةينو�lكلإلا تاي�lشملا ةصنم لالخ نم تن�lنإلا

اريدقت ةلحرملا هذK ع5راشمل
ً

 .ةددجتملا ةقاطلا ر}وطت فادKأ ~� مدقتلاب ةكلمملا ما�¹لال 

 



 
 
 

ايشامتو
ً

اقفوو ،opطولا داصتقالا ~� تامدª|او تاجتنملل ةفاضملا ةميقلا ةمKاسم ةدا}ز A@إ فد�p »Tلا ةكلمملا ططخ عم 
ً

 

 كلتل ~�{�ا ىوت{�ا تابلطتمل ى¿دألا د{|ا نإف ،ةيمو${|ا تاي�lشملاو ~�{�ا ىوت{�ا ةئيK لبق نم ةدد{�ا تايلآلل

 .%18 غلبqس ع5راشملا

 

 لقتسملا جاتنإلا ماظن قفو لما$لاب اKذيفنت متqس ةقاطلا ةرازو لبق نم اyحرط متي �pلا ع5راشملا عيمج نأ ركذلاب ريد�|ا

)IPP( اماع 25 ةدمل ةقاطلا ءارش تايقافتاب ةموعدم
ً

 جمانklلا ةيادب ذنمو .)SPPC( ةقاطلا ءارشل ةيدوعسلا ةكرشلا عم 

 700 اSTم ،ةكلمملا ~� ةددجتملا ةقاطلا ع5راشم نم طاواجيم 2،170 حرط مت ،م2017 ماع ~� ةددجتملا ةقاطلل opطولا

 .م2020 ماع ~� ىرخأ طاواجيم 1,470 ةيسرت متqس اميف ،م2019 ماع ~� ا�Tيسرت مت طاواجيم

 

 �Aع ةددجتملا ةقاطلا ع5راشم ر}وطت بتكمل ةينو�lكلإلا ةباوبلا �Aع ةلKؤملا تا¤رشلل ةلما$لا ةمئاقلا �Aع عالطالا نكمي

  .sawww.powersaudiarabia.com. :~@اتلا طبارلا
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